INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ
Aktualizováno 3. 5. 2018

1. 5. – 11. 5. 2018, Příležitostné razítko, pošta 698 01 Veselí nad Moravou – k příležitosti oslav 80 let Baťova
kanálu, text: 80 let Baťova kanálu, Veselí nad Moravou. Dne 1. 5. 2018 bude razítko používáno na příležitostné
přepážce na palubě lodi AMOS, která bude kotvit v přístavišti, ul. Zámecká 2, Veselí nad Moravou od 14.00 do 17:00
hod. V obrazu razítka je stylisticky znázorněn Baťův kanál a loď. Autor razítka: MgA. Petr Kincl.
2. 5. – 31. 5. 2018, Příležitostné razítko, pošta 408 01 Rumburk – k příležitosti 100. výročí od Rumburské vzpoury,
text: 1918 Rumburská vzpoura 2018, 100 let, Rumburk, v obrazu razítka je socha Nepokořený.
Autor razítka: Roman Liščák.
2. 5. – 3. 5. a 13. 5. 2018, Strojové razítko (SR), pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti 75. výročí založení klubu
filatelistů, sběratelů specializovaných oborů 00-15 Praha, text: 75 let, 1943 – 2018, Klub filatelistů Praha,
s vyobrazeným logem KF 00-15 Praha.
2. 5. – 3. 5. a 13. 5. 2018, R nálepka od 2. 5. – 3. 5. a 13. 5. 2018 do spotřebování, pošta 110 00 Praha 1 – v počtu
720 kusů, text: 75. let klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15, 1943 – 2018, s vyobrazeným
logem KF 00-15 Praha.
6. 5. 2018, R nálepka, od 6. 5. 2018 do spotřebování, pošta 110 00 Praha 1 – v počtu 2400 kusů, text: První
poštovní známka světa, 8. V. 1840, Velká Británie, s vyobrazením této známky.
*7. 5. – 18. 5. 2018, N APOST, pošta 257 26 Divišov – k příležitosti 150 let od založení pošty v Divišově, text: 150 let
pošty.
*14. 5. 2017, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti vyhlášení Ankety o nejkrásnější českou
poštovní známku roku 2017, text: Nejkrásnější česká poštovní známka roku 2017, Praha 1, v obrazu razítka je
postilión na koni. Autor razítka: Karel Dvořák.
14. 5. 2018, R nálepka, od 14. 5. 2018 do spotřebování, pošta 506 01 Jičín 1 – v počtu 720 kusů, text: 20. květen
1918 – 20. květen 2018, 100. výročí vzniku 22. Československého střeleckého pluku v Jarnacu, Francie.
14. 5. – 26. 5. 2018, N APOST, pošta 506 01 Jičín 1 – k příležitosti 100. výročí založení 22. střeleckého pluku, text:
Pěší pluk 22.
*28. 5. – 14. 8. 2017, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti konání Světové výstavy Praga 2018,
text: PRAGA EXPONET 2018, Praha 1, v obrazu razítka je stylisticky upravená zeměkoule a značka @ ve známce.
Autor razítka: Zdeněk Netopil.
*28. 5. – 14. 8. 2017, Příležitostné razítko, pošta 119 00 Praha 012 - Hrad – k příležitosti konání Světové výstavy
Praga 2018, text: PRAGA 2018, Světová výstava poštovních známek Praha 012 - Hrad, v obrazu razítka je stylisticky
upravená zeměkoule, obrys holubice a poštovní obálka. Autor razítka: Zdeněk Netopil.
30. 5. 2018, R nálepka, od 30. 5. 2018 do spotřebování, pošta 347 01 Tachov 1 – v počtu 480 kusů, text: 70. výročí
vzniku 19. průzkumného praporu v Tachově, s vyobrazeným symbolem této posádky.
30. 5. – 10. 6. 2018, N APOST, pošta 347 01 Tachov 1 – k příležitosti 70. výročí vzniku 19. průzkumného praporu
v Tachově, text: 19. průzkumný prapor.
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*8. 6. – 15. 6. 2018, Příležitostné razítko, pošta 647 00 Brno 47 – k příležitosti konání Všecyklistických her v Brně,
text: R E II. ČS. Všecyklistické hry, Festival RE:PUBLIKA 1918-2018, 26. 5. – 17. 6. 2018, Brno 47, v obrazu razítka je
znázorněno logo festivalu. Razítko bude používáno dne 8. 6. 2018 od 12:00 do 18:00 hod., dne 9. 6. 2018 od 10:00
do 18:00 hod. a dne 10. 6. 2018 od 10:00 do 17:00 hod. na příležitostné poštovní přepážce, která bude umístěna na
Brněnském výstavišti, pavilon V. Od 11. 6. 2018 do 15. 6. 2018 na poště Brno 47. Autor razítka: Libor Machata.
*23. 6. 2018, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti výstavy „Pošli to dál! Pošta českých skautů a
další příběhy“ v Poštovním muzeu, text: Pošli to dál! Pošta českých skautů a další příběhy, Praha 1, v obrazu razítka
je skaut na kole. Razítko bude používáno na příležitostné poštovní přepážce v Poštovním muzeu, Nové mlýny 2,
Praha 1 v čase od 09:00 h. do 15:00 h. Autor razítka: grafické studio Q-lit s.r.o.

PODROBNOSTI K INFORMACÍM O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ:
• Žádosti o odbavení zásilek adresujte vždy na uvedenou příslušnou poštu, i když je příležitostná přepážka
umístěna v jiných prostorách (na jiné adrese).
• Na akce, které se konají v sobotu, v neděli nebo ve svátek, zasílejte své požadavky v dostatečném časovém
předstihu, aby mohly být doručeny na místo určení nejpozději jeden pracovní den, před dnem konání.
• Žádosti o otisk příležitostného razítka, které se používá v Poštovním muzeu Praha, zasílejte vždy na adresu:
Pošta Praha 1 – vedoucí podání, Jindřišská 14, 110 00 Praha 1.
Své náměty, připomínky, dotazy a informace o různých filatelistických aktivitách můžete zasílat na adresu
sekretariátu SČF, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 nebo e-mail: sekretariat@informace-scf.cz.
Další informace o filatelii také získáte na adrese: http://expo-net.blogspot.cz/
ppp – příležitostná poštovní přepážka
* - nová informace
Příležitostné razítko (PR) – otisk lze získat ještě 10 dnů po ukončení akce.
R nálepka (Rnál.) – samolepicí nálepka s čárovým kódem na doporučené zásilky s příležitostným textem, popř. i
obrázkem, počet kusů je předem daný a používá se do spotřebování.
Nálepka APOST (NA) – nálepka samolepicí s příležitostným textem, používá se pouze v uvedené dny, nelze získat po
ukončení akce, je určena k zapravení poštovních poplatků na doporučené i obyčejné zásilky a hradí se přímou
platbou při podání.
Strojové razítko (SR) – strojek Postalia s denním razítkem a propagačním štočkem, otisk je černé barvy, vhodný
materiál na SR jsou dopisnice nebo obálka s nalepenou jednou, maximálně dvěma známkami v pravém horním rohu.
Používá se pouze v uvedené datum, dodatečné otisky NELZE provádět.
Výplatní otisk (OVS) - otisk propagačního štočku ve výplatním strojku Postalia s denním razítkem, otisk je červené
barvy, vhodný materiál na OVS je „čistá“ (nevyplacená) obálka, hradí se přímou platbou při podání. Používá se pouze
v uvedené datum, dodatečné otisky NELZE provádět.
Přídavné razítko (tzv. kašet) – „gumové“ razítko s obrazovou částí a doprovodným textem, není určené ke
znehodnocování známek.
Pamětní razítko – určené pouze k otiskům na pamětní listy Známkové tvorby.
Marie Chábová, vedoucí oddělení v provozu, Prodejna známkové tvorby, Jindřišská 14, Praha 1
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